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Resumo: Nos últimos anos, buscando desenvolver uma educação que atenda a demanda atual 

do mercado profissional, muito tem se falado sobre metodologias ativas, ensino híbrido, 

inovação no ambiente educacional, entre outros temas que nos remetem ao processo de ensino 

e aprendizagem. Mas, na literatura, pouco se encontra sobre a percepção dos estudantes do 

ensino superior em relação ao uso das metodologias ativas no processo de ensinagem. O 

estudante desse nível de ensino, em sua maioria, trabalha em parte do dia, cuida da família em 

outro momento e estuda em determinado turno. Para ele, deve-se maximizar sua 

aprendizagem no menor tempo possível, mesclando atividades presenciais e virtuais, mas 

evitando deixar excesso de atribuições acadêmicas fora do ambiente escolar, pois o mesmo 

não dará a devida atenção, torna-se importante conhecer a sua percepção sobre o uso de 

metodologias ativas de ensino. Surge então a seguinte inquietação: Como os estudantes de 

graduação percebem o uso das narrativas digitais para uma aprendizagem significativa na rede 

particular de ensino? Foi objetivo geral deste artigo analisar a percepção dos estudantes de 

graduação da rede particular de ensino sobre o uso de narrativas digitais para uma 

aprendizagem significativa. Para tanto, fez-se necessário conhecer a percepção dos estudantes 

sobre os desafios de aprendizagem trazidos pelas narrativas digitais, apresentar os desafios 

vivenciados pelos estudantes na convergência digital entre áudio, vídeo, texto e teatralidade, 

bem como compreender a avaliação dos estudantes sobre a eficiência e a eficácia das 

narrativas digitais no processo de ensino e aprendizagem. A partir de uma abordagem 

qualitativa, a pesquisa foi desenvolvida por meio de entrevistas individuais, grupo focal, 

diário de campo e observação, durante a realização de um curso de extensão universitária. Os 

resultados demonstraram a percepção dos estudantes em relação ao uso das narrativas digitais 

como metodologias ativas, destacando pontos positivos e suas objeções no tocante ao 

processo de ensino e aprendizagem, despertando novas inquietações e sugerindo que outras 

pesquisas sejam realizadas. 
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Introdução 

 

Nos últimos decênios, a sociedade sofreu muitas mudanças devido ao avanço 

incessante e acelerado das tecnologias digitais, em que quase todos os setores da vida humana 
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despertando desconhecidas necessidades, tais como: o uso dos smartphones em todos os 

momentos do dia, a presença constante nas redes sociais, a dependência da internet, etc.  

Todavia, há setores que evoluíram lentamente, causando um descompasso entre o que 

os consumidores desejam e como as empresas buscam realizar esses desejos. Como exemplo 

de setores que não seguiram o mesmo ritmo, podemos destacar o ambiente de ensino e 

aprendizagem, principalmente quando se percebe que esse espaço, em pleno século XXI, 

ainda se encontra nos moldes da Idade Média (MORAN, 2000; 2015). 

Porém, percebe-se que alguns professores (BACICH; NETO; TRVISANI, 2015), 

buscam reduzir essa lacuna existente entre as demandas dos estudantes e o atendimento a elas, 

mudando seus métodos e as práticas de ensino. Nascimento et al (2016) comentam que as 

escolas e faculdades já não atendem mais as necessidades dos estudantes. 

Hoje, os estudantes fazem uso diário da convergência digital (JENKINS, 2015; 2013; 

MASSAROLO, 2013; RESENDE, 2013), em todos os momentos da sua vida, no lazer, no 

trabalho e no estudo, porém, o uso dos smartphones, das câmeras fotográficas e das 

filmadoras em sala de aula ainda se dá para fins recreativos, reduzindo o potencial desses 

recursos para construir aprendizagem, possibilitando que os estudantes produzam de vídeos, 

áudios, fotografias, documentários e vários outros produtos que os levam a aprender. Não 

utilizar a convergência digital no processo de ensino e aprendizagem é uma realidade, 

sobretudo, no ensino superior.  

Alves, Carvalho e Freire (2016) afirmam que a convergência possibilita, aos 

professores e estudantes, a integração de diversas mídias para a construção de narrativas, 

destacando-se aqui a importância das metodologias ativas para uma aprendizagem 

significativa. Essa realidade trouxe aos pesquisadores a seguinte inquietação: Como os 

estudantes de graduação percebem o uso das narrativas digitais para uma 

aprendizagem significativa na rede particular de ensino? 

Assim, foi objetivo geral desta pesquisa analisar como os estudantes de graduação da 

rede particular de ensino percebem o uso de narrativas digitais no processo de ensino e 

aprendizagem. Os objetivos específicos foram: a) Conhecer a percepção dos estudantes sobre 

os desafios de aprendizagem trazidos pelas narrativas digitais; b) apresentar os desafios 

vivenciados pelos estudantes na convergência digital; c) compreender a avaliação dos 

estudantes sobre a eficiência e a eficácia das narrativas digitais no processo de ensinagem.  

 

O estudante e sua percepção em relação ao processo de ensino e aprendizagem 

 



 

Na relação entre aprendizagem e experiência, entende-se que a experiência é iniciada 

pela aprendizagem, mas que nem todas resultam em aprendizagem. Só existe efetividade no 

aprendizado quando há reflexão sobre seu significado. Dewey (1938) e Jarvis (1987) reforçam 

que a capacidade de aprender está condicionada à reflexão das ações e reorganização delas. 

Quando determinado conhecimento é produzido no passado e reproduzido uma única 

vez em sala de aula, pode não haver aprendizagem (MEZIROW, 1991). A aprendizagem não 

ocorre em um momento específico, ela envolve e estimula os indivíduos a aprenderem com 

suas experiências, promovendo no educando a possibilidade de reflexão.  

A percepção numa perspectiva ampla, pode ser considerada como uma interpretação 

em constante construção, isso porque essa interpretação dependerá sempre de como os 

sujeitos estão em determinado contexto. A percepção atribui uma expressão criadora, a contar 

dos diferentes olhares de mundo, o que reduz as coisas e o pensamento das coisas à 

experiência, transformando o corpo em um criador de sentidos, fazendo da percepção um 

acontecimento corpóreo.  

Peirce (1958) associa a percepção ao pensamento, que nasce dela e é por ela 

transformado continuamente. Desta forma, a percepção do estudante é também formada pelo 

contexto em que ele está inserido, tendo, ainda, como base suas experiências, influências 

externas ou pensamentos elaborados em sua mente (PAULUS; FRANK, 2003), além das 

interações entre emoção e memória que ocorrem em vários momentos de processamento da 

informação, a partir da codificação inicial e consolidação de traços de memória recuperados a 

curto e longo prazo humano (LABAR; CABEZA, 2006). 

O processo perceptivo constrói o pensar e o aprender, sendo o pensar a formação de 

conceitos que organizam nosso mundo, resolvem problemas, tomam decisões eficientes e 

efetuam julgamentos. E o aprender a atividade mental associada ao processamento, à 

compreensão e à comunicação de informação. As pessoas nascem equipados para processar 

informações sensoriais, mas por meio das experiências aprende-se a perceber o mundo. A 

experiência guia a organização das conexões neurais do cérebro, sendo o preenchimento do 

papel em branco, se fizermos uma analogia a nossa mente, desprovida de todos os caracteres e 

sem qualquer ideia (DAVIDOFF, 2001; MYERS, 1999). 

 

Metodologias ativas para uma aprendizagem significativa 

 

Quando se fala em uma sala de aula, é quase impossível não imaginar um espaço 

quadrado ou retangular, com cadeiras ou carteiras escolares enfileiradas, um quadro branco ou 



 

negro à frente dos estudantes e um púlpito ou palco no qual o professor se colocará a falar 

sobre seus conhecimentos, apresentando conceitos e teorias irrefutáveis. 

A vida cotidiana mudou a partir do uso das tecnologias digitais, especialmente com a 

inserção do computador, do smartphone e da internet, movimentando grande quantidade de 

dados, informações e conhecimentos, impactando no processo de ensino e aprendizagem, o 

que resultou em mudanças também na relação aluno-professor em sala de aula, transformando 

o docente em um mentor, um tutor da aprendizagem, um orientador. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) apresentam exemplos de ambientes educacionais 

modernos, que vieram para romper com a cultura tradicional, o que favorece a aprendizagem 

significativa por meio das metodologias ativas de ensinagem. 

A nova demanda no ambiente educacional é fazer uso de metodologias ativas para 

uma aprendizagem significativa (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015; PINTO et al., 2013; 

SANTOS, 2015). Amaral e Barros (2015), Faria (2015), Kalena (2014), Moran (2000) e 

Rocha (2012) concordam que a utilização de métodos inovadores conduz os estudantes a uma 

aprendizagem eficiente e eficaz. 

Anastasiou (2011) e Freire (2009) concordam que quando o estudante estiver no 

centro do processo de ensinagem, caberá ao professor conhecer suas experiências, 

expectativas, conhecimentos, aflições e tudo mais que poderá dificultar o processo de 

aprendizagem, possibilitando que o ensino seja personalizar com o suporte das narrativas 

digitais.  

 

Narrativas digitais no processo de ensinagem 

 

Narrar histórias é uma ação intrínseca ao ser humano e sempre esteve presente em 

nossas vidas. Xavier (2017) destaca que os primeiros registros de narrativas estão presentes 

nas pinturas rupestres. Com o passar do tempo, os contos, as poesias, os romances, as canções 

e as narrações de fatos históricos se expandiram da fala para a escrita sistematizada. A partir 

da massificação das tecnologias digitais, as narrativas que antes eram registradas e 

compartilhadas na forma escrita e oral, passaram a ser veiculadas também em diferentes 

mídias, possibilitando o desenvolvimento de atividades mais ricas e dinâmicas principalmente 

a partir da utilização de recursos audiovisuais.  

Padro et al. (2017) explica que as narrativas digitais envolvem a coleta, o 

processamento e a disseminação de texto por meio dos recursos audiovisuais, com o intuito de 

contar histórias e envolver pessoas.  No cenário atual, a convergência também serve como 

ferramenta pedagógica, auxiliando os professores em sua prática diária (PRADO et al., 2017), 



 

aproximando o conteúdo de sala de aula à rotina comum fora do ambiente educacional, seja 

por narrativas de histórias reais ou ficcionais.  

Para Moran (2015), no século XXI, os estudantes demandam novas possibilidades de 

aprendizagem, integrando ao ambiente educacional bibliotecas virtuais, laboratórios para 

simulação, salas de aula como mobília modular, poltronas, games, etc. Para Faria (2015), 

Gemignani (2013), Rocha (2012) e Santos (2015) o ambiente educacional precisa ser 

motivador, instigante, envolvente, conduzindo o discente a estudar e aprender em qualquer 

lugar (MORAN, 2000). 

Nascimento et al. (2016) as mais comuns são: Sala de aula; PBL (Aprendizagem 

baseada em problema); Fórum de Discussão Virtual; Aprendizagem Cooperativa – A partir do 

compartilhamento de dificuldades, conhecimentos, experiências e soluções os alunos 

aprendem entre si; Aprendizagem Baseada em Projetos. 

Todavia, de acordo com Rocha (2012), ainda há escassez de conteúdo sobre 

desenvolvimento, planejamento, aplicação e resultados relacionados ao uso de metodologias 

inovadoras, faltam relatos sobre as dificuldades dos docentes em romper paradigmas e inovar 

sua forma de ensinar, aspecto importante para melhorar o trabalho do professor. Lima e 

Moura (2015) reforçam que há pouca literatura sobre as dificuldades dos estudantes em mudar 

sua cultura tradicional e aprender por novos meios.  

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, na qual utilizamos 

entrevistas individuais, grupo focal, diário de campo e observação dos pesquisadores.  

Foram sujeitos da pesquisa estudantes do ensino superior, matriculados em um curso 

de extensão sobre os empregos do futuro, o qual foi planejado e executado por meio das 

metodologias ativas e das narrativas digitais. 

A seleção dos sujeitos se deu por meio de formulário eletrônico de inscrição dos 

interessados em participar do curso, resultando em 34 inscritos, dos quais 25 participaram do 

curso.  

Os dados principais da pesquisa foram coletados a partir das entrevistas individuais, 

do grupo focal e do diário de aprendizagem. 

os dados oriundos das entrevistas, do grupo focal e do diário de aprendizagem dos 

estudantes foram examinados por meio da análise de conteúdo (MAYRING, 2000; 2004). E 

foi realizada a triangulação entre as fontes, uma das técnicas essenciais a toda pesquisa 

qualitativa (NASCIMENTO et al., 2015). 



 

 

Análise e discussão dos resultados 

 

A discussão no grupo focal trouxe pontos importantes para reflexão, dos quais alguns 

reforçaram a necessidade de inovar em sala de aula atendendo às novas demandas do mercado 

profissional, conforme se observa no recorte a seguir: “A pessoa vai estar praticando, vai estar 

dentro da sala de aula. Não vai estar só recebendo do professor, passivamente, ele vai estar 

junto como se fosse uma troca entre o professor e o aluno, o qual também vai ser um sujeito 

ativo da situação.” (Entrevista 05, 2017).  

A aula por meio de metodologias ativas proporcionou uma atividade muito mais 

prática e interessante onde alguns professores puderam perceber que houve muito pouco 

conteúdo teórico e muito mais prático. Fazendo-os pesquisar o assunto e depois entender para 

trazer para uma discussão onde foi complementado na forma de vídeo ou foto. A partir das 

falas dos sujeitos, nota-se que eles compreendem a finalidade das narrativas digitais como 

metodologias ativas e que as perceberam como positivas, levando-os a praticar conhecimentos 

e conectá-los com as teorias. Porém, outros participantes questionaram a real eficiência das 

metodologias ativas, indagando se, ao sair do ensino tradicional não estaríamos fragilizando a 

aprendizagem do conteúdo como um todo porque só enxergam a finalidade que é obter nota 

suficiente para aprovação. Também foi relatado que por não termos uma cultura educacional 

voltada a metodologias ativas, muitos irão levar na brincadeira ou iremos fazer atividades de 

menor porte apenas para dizer que fazemos. Houve questionamentos como “Nós vamos 

formar profissionais capazes o suficiente para enfrentar o mercado de trabalho competitivo?”  

(Grupo Focal, 2017), onde quis nos passar, por exemplo, que nem todo mundo é competente 

para dirigir, nem tem técnica suficiente. Podemos destacar o seguinte questionamento “Será 

que seremos profissionais competentes o suficiente para encarar o mercado que não exige esse 

modelo de aula?” (Grupo Focal, 2017). 

O texto exposto anteriormente traz alguns pontos para reflexão, tais como: a cultura da 

metodologia tradicional ainda é forte; há medo de investir tempo e recursos em uma formação 

sem saber se ela lhe ajudará a crescer no mercado profissional, por causa do desenvolvimento 

de habilidade e competências essenciais ao exercício da profissão; há preocupação com os 

demais colegas, os que não se empenham suficientemente para aprender. Percebe-se então 

que não se trata de resistência, mas de receio ao vivenciar o novo.  

Durante a discussão no grupo focal, houve os que defenderam o uso das narrativas 

digitais onde alguns percebem o uso de metodologias ativas de uma forma mais eficiente, 

onde as informações que lhe são passadas fixam com mais facilidade, pois não se trata de um 



 

modelo tradicional onde o professor fala a aula inteira e no final da aula quando o aluno faz 

uma pergunta nem se lembra mais o que foi dito e que se torna exaustivo tanto para o 

professor quanto para o aluno. Outro ponto destacado pelos sujeitos foram as novas 

habilidades que eles desenvolveram por causa da metodologia de ensino utilizada, como por 

exemplo: trabalhar em equipe, reconhecer as qualidades dos demais colegas do curso, fazer 

um roteiro para uma apresentação teatral, contracenar, gravar podcasts, gravar vídeos e contar 

uma história por meio de fotografias. 

No diário de aprendizagem, os alunos registraram que antes do curso nunca tinham 

ouvido falar em narrativas digitais e em metodologias ativas, muito menos em aprendizagem 

significativa. Contudo, eles afirmaram que tiveram um contato maior com a prática, levando-

os a uma aprendizagem mais eficiente, ao ponto de não perceberem o tempo passar e 

desejarem que o curso tivesse mais encontros ou que esses possuíssem uma duração maior. 

Os sujeitos também deixaram registrados em seus diários algumas das aprendizagens 

que desenvolveram durante o curso, tais como: a capacidade de teatralizar com pessoas que 

não conheciam; a habilidade com recursos digitais – vídeo, fotografia, áudio, blog; a aprender 

fazendo – cultura maker (BLIKSTEIN, 2013; MILNE; RIECKE; ANTLE, 2014); a pensar 

fora da ‘caixa’, a buscar inovações e estar sempre aberto ao novo; que traz o aluno para dentro 

do processo de ensino e aprendizagem, levando-o a ser o protagonista. Revelaram também 

que o método de ensino é bastante revolucionário que desperta curiosidade e interação, 

tornando o ensino mais fácil e agradável. Concordaram que o curso trouxe novas expectativas 

sob diversos assuntos, principalmente mercado de trabalho e que lhes fora proporcionado uma 

visão de que ter domínio sob a tecnologia é extremamente importante para se manter no 

mercado de trabalho. 

Ao triangular os dados constantes no diário de aprendizagem e no grupo focal, ambos 

se reforçam mutuamente, demonstrando que os sujeitos mantiveram a motivação no processo 

de ensino e aprendizagem por meio das narrativas digitais. Mas não somente os pontos 

positivos foram convergentes, a cultura tradicional também se fez presente no diário dos 

estudantes, deixando claro a aprendizagem como o processo de transmissão de conhecimento, 

o que para Paulo Freire (2009), seria dizer que o aluno absorve conhecimento e não constrói 

por meio da sua autonomia, indo de encontro com o objetivo central das metodologias ativas, 

a construção do conhecimento pelo próprio aluno, tendo o docente como mentor nesse 

processo. 

Outra triangulação possível foi entre os dados coletados dos sujeitos e a observação 

dos pesquisadores. Os autores, ao iniciar o curso, perceberam que a cultura tradicional no 

processo de ensino e aprendizagem é predominante entre os estudantes. Isso ficou visível nos 



 

quatro encontros, pois em todos, os professores precisaram primeiro iniciar uma aula 

expositiva sobre a temática do dia e só após alguns minutos de explanação, os estudantes 

iniciaram a construção da sua aprendizagem, conforme relato abaixo: “Vale ressaltar que, 

mesmo utilizando metodologia ativa, fez-se necessário um pouco de exposição por parte dos 

professores, pois os alunos ainda não entendem a ruptura no processo, para eles, precisa-se de 

ações híbridas.” (Diário de Campo, 2017). 

Na primeira aula os pesquisadores acreditavam, conforme registro no diário de campo, 

que os alunos teriam uma recusa pelo método porque eles teriam que quebrar paradigmas, 

mas depois de alguns minutos de apresentação ficou visível que a grande maioria gostou, 

inclusive aqueles que inicialmente, por suas expressões faciais, não tinham gostado.  

Na segunda aula a expectativa dos pesquisadores era de que houvesse evasão na 

turma, mesmo percebendo que na primeira aula os estudantes tinham demostrado motivação. 

Esperavam ouvir frases como “estou doente”, “mudei de trabalho”, “não vou mais”, 

“problemas de saúde”, etc. Mas isso não aconteceu pois, como uma grande surpresa, quase 

todos estavam na sala ansiosos, motivados, tensos, preocupados, sedentos por novos 

conhecimentos, novas experiências.  Houve muito debate e interação entre todos, eles queriam 

demonstrar o que aprenderam, seus projetos, seus produtos, seus resultados. O que demostrou 

satisfação aos pesquisadores com os resultados apresentados nas participações dos alunos e 

com grande expectativa para a penúltima aula. O esforço que foi empreendido para fazer com 

que o curso acontecesse foi gratificante e gerou expectativa para os próximos resultados. Os 

registros foram feitos das mais diversas formas: vídeos, entrevistas individuais, fotografias, 

diário de campo, etc. E, para concluir a triangulação, os pesquisadores descreveram que, 

mesmo diante da resistência de alguns estudantes, talvez por questões culturais, todos se 

envolveram no processo de ensino e aprendizagem por meio das metodologias ativas, 

conforme relato a seguir: “Fiquei muito surpreso com o empenho de alguns alunos que 

pareciam ‘resistentes’ a metodologia.” (Diário de Campo, 2017).  

Buscando responder à questão central deste artigo, os resultados nos mostram que os 

alunos percebem o uso das narrativas digitais como metodologias ativas como positiva e 

motivadora para um processo de ensino e aprendizagem que lhes possibilitem integrar os 

conhecimentos teóricos com as experiências práticas.   

Os estudantes sabem que o método de ensino tradicional já não atende as demandas do 

mercado profissional. Contudo, o medo de mudar, de inovar, de vivenciar uma ruptura no 

sistema de aprendizagem, ainda é grande, dificultando o processo de transição.  

 

Considerações finais 



 

 

Por meio do grupo focal e do diário de aprendizagem dos estudantes conseguimos 

compreender a percepção deles ao utilizarem as narrativas digitais como metodologias ativas 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Utilizar as narrativas digitais, a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em 

projetos e recursos audiovisuais participativos, conforme depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa, foi interessante e motivador. Quase todos estavam extasiados, felizes com o que e 

como aprenderam. Reforçaram que o trabalho em equipe, a possibilidade de estudarem o que 

realmente lhes interessavam e no ritmo de cada um foram os grandes diferenciais do método.  

Entretanto, alguns alunos levantaram algumas preocupações que podem dificultar a 

utilização das narrativas digitais como metodologias inovadoras no processo de ensinagem, 

tais como: da prática minimizar a importância da teoria; dos estudantes encararem as aulas 

como lazer ou ambiente de estudo com menos rigor, conduzindo-os a uma aprendizagem 

deficitária, o que refletiria em conceitos inferiores no ENADE, CPC, IGC, OAB, entre outros; 

dos professores não estarem preparados para testar métodos diferentes sem prejuízo no 

processo de aprendizagem; dos alunos não estarem dispostos a sair do tradicional, etc. 

Na prática, os sujeitos validaram o uso das narrativas digitais como métodos ativos de 

ensinagem e perceberam como essencial ao contexto atual da educação. Mas, por fazerem 

parte da cultura tradicional, ainda possuem receio em relação à eficiência e eficácia dessas 

metodologias, o que é comum quando se está em um cenário de transição, deixando os antigos 

modos de se trabalhar de lado e buscando novas alternativas que atendam as reais 

necessidades da população. 

Para pesquisas futuras, sugerimos que se busque compreender a percepção dos 

docentes sobre o uso de metodologias ativas no ensino superior e suas principais dificuldades, 

desde o planejamento a sua respectiva implantação. Propomos também que se estude sobre as 

dificuldades encontradas durante a implementação do ensino híbrido, o qual faz uso de 

ambientes virtuais e físicos, mesclando o momento online e presencial, pois, percebe-se na 

literatura que apenas os pontos positivos são destacados, deixando algumas lacunas a serem 

preenchidas, como por exemplo: Quais sentimentos os professores experimentam ao planejar, 

desenvolver e implementar cursos híbridos? Como resolveram os conflitos durante a 

implementação de uma metodologia ativa quando os alunos não aceitaram a proposta 

pedagógica feita pelo docente? 

O cenário nacional demanda mudanças urgentes no processo de ensino e 

aprendizagem, direcionando-nos a buscar novas alternativas que desenvolvam os estudantes 



 

para o mercado de trabalho. Portanto, aprofundar os conhecimentos sobre métodos inovadores 

para uma aprendizagem significativa é essencial. 
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